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Terceira Lista de Exercícios 
 

1. A figura 11 ilustra as ligações das moléculas de água no gelo. A ideia estrutural da figura é 

que uma dada molécula de água tem suas moléculas vizinhas arranjadas em uma estrutura 

tetraédrica. As moléculas de água interagem via ligações de hidrogênio em que cada 

oxigênio, em média, faz ligações de hidrogênio com duas das quatro moléculas de água 

vizinhas a ela.  

 
Figura 1. Ilustração das ligações de hidrogênio na água. 

Por causa do arranjo tetraédrico, existem seis possibilidades de que uma dada molécula de 

água se ligue às suas vizinhas, ilustradas na Figura 2. 

 
Figura 2. Orientações de uma molécula de água em uma rede tetraédrica. Cada imagem mostra um arranjo 

diferente da molécula de água que permite a formação de ligações de hidrogênio com as moléculas de água 

vizinhas. As ligações de hidrogênio ocorrem nas direções dos vértices que não estão ocupados por 

hidrogênios na figura. 

Se uma das quatro moléculas de água vizinhas à molécula central for substituída por uma 

molécula não polar (isto é, hidrofóbica), o número de orientações possíveis para a 

                                                
1 Todas as figuras da lista, a menos que se diga o contrario, foram retiradas do livro-texto (ver Roteiro) e estão 
disponíveis no site do livro em http://microsite.garlandscience.com/pboc2/. 
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formação de ligações de hidrogênio cai para três. Portanto, este modelo simples prevê que a 

presença de moléculas não polares na água elimina metade das possibilidades que cada 

molécula de água tem de participar em uma rede tetraédrica via ligações de hidrogênio com 

as demais moléculas de água. 

a) Pensando nos arranjos da molécula de água na rede tetraédrica como possíveis 

configurações, determine a variação na entropia da molécula de água quando uma 

molécula não polar é colocada em sua vizinhança. 

b) Considerando apenas a contribuição entrópica para a variação da energia livre de 

Gibbs, ΔG = −TΔS, calcule a variação na energia livre de Gibbs da molécula de 

água quando uma molécula não polar é colocada em sua vizinhança. 

2. Considere oito partículas, quatro pretas e quatro brancas. Considere uma membrana 

permeável às partículas que tenha espaço do seu lado direito para quatro partículas e espaço 

do seu lado esquerdo também para quatro partículas. Suponha que devido ao movimento 

aleatório das partículas, cada arranjo das oito partículas é igualmente provável. Alguns 

arranjos possíveis são PPPP|BBBB, PPPB|PBBB, BPBP|BPBP (a posição da membrana é 

denotada por |). 

a) Quantos arranjos diferentes são possíveis? 

b) Calcule a probabilidade de que todas as quatro partículas pretas estejam à esquerda 

da membrana permeável. Qual é a probabilidade de que no lado esquerdo da 

membrana haja três partículas pretas e uma branca? Finalmente, calcule a 

probabilidade de que do lado esquerdo da membrana haja duas partículas brancas e 

duas pretas. Compare as três probabilidades calculadas. Qual dos três arranjos é o 

mais provável? 

c) Imagine que, em um dado instante de tempo, uma partícula aleatória do lado 

esquerdo troque de lugar com uma partícula aleatória do lado direito. Começando 

com três partículas pretas e uma partícula branca do lado esquerdo da membrana, 

calcule a probabilidade de que após um instante de tempo existam quatro partículas 

pretas do lado esquerdo. E qual a probabilidade de que, após o mesmo instante de 

tempo, existam duas partículas pretas e duas partículas brancas do lado esquerdo? 

Qual dos dois cenários é o mais provável? 

3. Procure na internet e responda abaixo: 

a) Qual a definição de potencial químico? 

b) Qual o significado físico do potencial químico? 
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